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Følgesvenden  
(opdateret 6. januar 2019 ) 

Bestyrelse og udvalg findes her: http://sfdk.dk/kontakter/bestyrelsen-og-udvalg/  

Dommergodtgørelse 2018 trænings- og turneringskampe: 

        
 Min.  Honorar       Kr. Kr.  Udskiftere Advarsel  

 
DBU        
H.DS 2×45  238  Central  3  DBU 
K.DS 2×45  238  Central  3  DBU 

U 18 Pi 2×45  238  Central  3  DBU 
U19 (YL) 2×45  238  Central  3  DBU 
U17 (JL) 2×40  238  Central  3  DBU 

U/21 2×45  238  Central  3 fri  DBU 
        
 

DBU’s Landspokal        
Senior 2×45  238  Central  3 fri 10 min. DBUJ 

OB / VET. 2×35  207  Central  3 fri  DBU 
        
 

DBU Jylland 11 mands  = DBU J        
Senior 2×45  238  Central  3 fri 10 min. DBUJ 

U19  2×45  238  Central  3 fri 10 min. DBUJ 
U18 (Pi) 2×40  211  Central  3 fri 10 min. DBUJ 

U17  2×40  211  Central  3 fri 10 min. DBUJ 
U16  2×40  211  Central  3 fri 10 min. DBUJ 

U15 (Pi) 2×35  185  Central  3 fri 10 min. DBUJ 
U14 (Dr) 2×35  185  Central  3 fri 10 min. DBUJ 
U13 (Dr) 2×30  158  Central  3 fri 10 min. DBUJ 
U13 (Pi) 2×30  158  Central  3 fri 10 min. DBUJ 

 
DBU Jylland’s Pokalturnering        
( Alle rækker som DBU Jylland)     Central  3 fri 10 min. JBUJ 
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REG. 4 
Træningsk.(alle rækker som DBUJ)    Central  3 fri 10 min. Reg. 4 

OB. 2×35  207  Central  3 fri 10 min. Reg. 4 
C-rækker = 7 : 7 Senior og ældre        

Senior 2×30  158  Central  3 fri 5 min. Reg. 4 
      C-rækker = 8 : 8 ungdom        

U19  2×30  158  Central  3 fri 5 min. Reg. 4 
U18 (Pi) 2×30  158  Central  3 fri 5 min. Reg. 4 

U17  2×30  158  Central  3 fri 5 min. Reg. 4 
U15 2×30  158  Central  3 fri 5 min. Reg. 4 
U14  2×30  158  Central  3 fri 5 min. Reg. 4 
U13  2×30  158  Central  3 fri 5 min. Reg. 4 
U12 2×30  158  Central  3 fri 5 min. Reg. 4 

 
Privattunering & DGI 

  
 Honorar 

          
Afgift     

        
 OB/ VET.  2×35  207  45    3 fri  10 min.  

 
DGI        

11 mands 2×45 238   4 fri 10 min. DGI 
OB. 2×35 207   3 fri 10 min. DGI 
Vet. 2×30 207   4 fri 10 min. DGI 

U14 & U15 2x35 185      
U13 2x30 158      

 
 

7 mands   
 
      

Senior 2×30 158   5 fri 
 

  5 min. DGI 

Jun 2×30 158   5 fri 
 

  5 min. DGI 

Dr. 2×30 158   5 fri 
 

  5 min. DGI 

Øvrige. 2×30 158   5 fri 
 

  5 min. DGI 

Puslinge. 2×20 106   5 fri 
 

  5 min. DGI 
Microput 2 x 20 106   5 fri 5 min DGI 

        
Indefodbold og Futsal pr. 1. januar 2019 godtgørelse pr. minut 2,64 kr 

Reference til ovenstående takster: http://www.dbujylland.dk/page.aspx?id=3113  

DGI dommerafregningsskema – info og downloades: http://sfdk.dk/informationer/dgi-kampe/  
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Kilometergodtgørelse fra 1. januar 2019 er 3,56 kr. pr. kørt km. 

Udetillæg/diæter ved kampe på Fanø under forudsætning af fravær over 5 timer udbetales med 70,- kr. 
pr. dag, hvilket også gælder for kampe i HDS og YL. Særligt skema skal udfyldes via DBUJs hjemmeside 
ifht færgerefusion – mere info her: http://sfdk.dk/informationer/faerge-refusion/ 

 

Kilometergodtgørelse: 
Godtgørelsen beregnes efter nærmeste kilometerafstand fra bopæl til banen og tilbage. Benyttes færge beregnes 
km + person-færgebillet + fortløbende km. Udg. Til Fanøfærgen skal angives særskilt til DBUJ på skema, som 
findes her: http://sfdk.dk/informationer/faerge-refusion/  
Der må ikke opkræves for bil/cykel til Fanøfærgen. 

KAMPAFGIFT i kampe hvor dommeren selv opkræver via DFU kvittering: 
Ud over dommergodtgørelsen opkræves i disse kampe en kampafgift til dommerklubben. 

Betaling af dommergodtgørelse, kampafgift - Se skemaet på side 1 med satser. 

Linjedommere: Linjedommere sidestilles med dommere og får det samme i godtgørelse. 

Kvitteringer: 
Kun DFU-kvitteringer er gyldige (skal købes hos depotmanden) - Betaler en klub ikke efter kampen, sender 
dommeren sin kvittering til Sydvestjysk Fodbolddommerklub påsætter Kristian Haahr. Meddelelse om årsagen til 
den manglende betaling skal noteres bag på kvitteringen. 

Aflysning af kampe: 
Sker aflysningen så sent at dommeren er ankommet, har dommeren krav på kilometergodtgørelse og 
omkostningsgodtgørelse. 

Sker aflysningen før dommeren er kørt fra sin bopæl, har dommeren ikke krav på omkostningsgodtgørelse 

 
KLUBKONTINGENT SAMT AFGIFTER: 
Generalforsamlingen fastsætter årskontingentet (i 2019 = 500,-kr)  

Årskontingentet opkræves via PBS og skal være betalt senest 1. januar. 
Dommerklubbens konto nummer er 5951-1039402. 
For 2017 frem til Generalforsamling 28/2 2019 er flg. vedtaget. 
Ud over årskontingentet skal dommeren betale en klubafgift pr. dømt kamp. 

Klubafgiften er: 
Herre- og kvindesenior, herreynglinge, old boys/girls ……..kr. 10,00 
Øvrige kr. …………………………………………………………………….kr. 8,00 
Indendørs pr. time kr. …………………………………………………..Kr. 8,00 
Klubafgiften må ikke opkræves ekstra, da den er en del af honoraret. 
Udover klubafgifterne skal dommeren til dommerklubben betale de af ham opkrævede kampafgifter og gebyrer i 
private kampe. 
Disse afgifter er betroede midler og opkræves 1 gang årligt via PBS, 
og skal vær betalt 1. december indeværende år. 
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Er årskontingentet eller afgifter ikke betalt rettidigt, slettes medlemmet ifølge klubbens love § 4, 
Udebliver afgifter, forbeholder bestyrelsen sig ret til eventuelt at indkassere beløbet ved retslig inkasso. 

Det indskærpes kraftigt at overholde de fastlagte beløbsstørrelser samt indbetale kontingent, afgifter og gebyrer 
rettidigt. 

Betaler man ikke rettidigt slettes man som medlem. Ønsker man optagelse igen opkræves et optagelsesgebyr på 
200kr. 

Ved enhver henvendelse skal man huske at sige/skrive sit DBU dommernummer. 

Afbud til kampe: 
Afbud bedes begrænset mest muligt. Bliver det nødvendigt at melde afbud, sker dette på DBU-net DBU APPén, 
eller til dommerpåsætteren senest 10 dage (onsdag) før en kampuge, som starter lørdag og slutter den 
efterfølgende fredag. 

 
Undtaget fra 10-dages reglen er afbud p.g.a. sygdom og anden force majeure. 
Hvis man via mail sender afbud til en kamp, skal spilledato og kampnummer oplyses.  

Afbuddet er først godkendt, når der er modtaget en accept retur af dommerpåsætteren. 
Tildelte kampe må ikke byttes med en kollega uden dommerpåsætterens godkendelse. 

Tildeling af kampe: 
Alle dommere, der har meddelt dommerpåsætteren, at de ønsker at dømme i sæsonen, skal være klar over, at de 
står til rådighed både i weekends og på hverdage. Kampene tildeles skriftligt i form af en dommerændringsjournal 
(mail) fra dommerpåsætteren indeholdende alle opgaver for en kampuge. Kampe der er synlige på dit DBU-net 
eller DBU APP'en er først endeligt gældende når du har modtaget dommerændringsjournalen pr mail.  

Accept af kampe: 
Mails med kampe/stævner påsat af SFDK’s dommerpåsætter Kristian Haahr skal accepteres hurtigst muligt dog 
senest 2 dage efter modtagelsen. Når du har accepteret opgaven SKAL du selv taste afbud ind på DBU-net, så du 
ikke modtager kampe fra DBUJ denne dag! Når man er tilmeldes kampe pr. mail, så skal man kontrollere sin 
mailboks hver dag. Den tilsendte dommerændringsjournal fra DBUJ skal ikke accepteres. 

Mødetid: 
Det er pålagt dommer og linjedommere at møde i god tid, dvs. 30 min. (45 min. i triokampe) før kampens 
begyndelse. Mødetid i DBU kampe er min. 1 time før kampstart – medmindre andet er aftalt. 
Dette af hensyn til banens godkendelse samt grundig linjedommer instruktion. 

Forsinkelser: 
Dommeren skal være på banen i god tid for at foretage lodtrækning m.v. inden tidspunktet for kampstart. Tag 
transportuheld, ferietrafik eller lign. i betragtning, når du planlægger dit afrejsetidspunkt. Skulle uheldet være ude, 
skal den arrangerende klub omgående have besked (adresse og telefonnummer i DBU J’s adresseliste). Klubberne 
har pligt til at vente 30 min. 
Såfremt et hold ikke er mødt til det fastsatte tidspunkt, skal såvel det andet hold som dommeren vente indtil 15 
min. Hvis forsinkelsen er varslet, skal parterne vente længst muligt. 
DBUJ forbeholder sig ret til at kontrollere en kamp og dens rettidige begyndelse. 

Baneforhold: 
Dommeren må kun aflyse kampen, såfremt han skønner, at banen er direkte farlig for spillerne (frosthård, meget 
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dybe huller o.l.). Manglende hjørneflag, streger og målnet er ikke gyldig grund, men kan evt. bringes i stand inden 
det fastsatte kamptidspunkt. Hjørneflag skal minimum være 1,5 m høje. Målnettene skal være uden store huller. 
Er forholdene ikke i forskriftsmæssig stand, indberettes sagen til fodbolddommerklubbens formand, der 
sender videre til den pågældende turneringsafvikler. 

Spillerantal: 
En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 11 : 11 =7 spillere. 
                                                                                                            8 : 8 =  6 spillere 
                                                                                                            7 : 7  = 5 spillere 
Dommeren skal da gøre indberetning herom til DBUJ/DGI, der kan erklære kampen for tabt af det pågældende 
hold. Dette holds klub hæfter for hele dommerhonoraret. 
Er kampen påbegyndt og antallet af spillere på et hold reduceres til under 7 spillere må dommeren ikke afbryde 
kampen. 

Reserver: 
Et hold består af 11, 8 eller 7 spillere + 3 udskiftningsspillere, der frit kan ud- og indskiftes i hele kampen. 
Udskiftningsspillernes navne skal meddeles dommeren på banen inden kampen påbegyndes. 

Påklædning: 
De respektive holds spillere skal være ensartet påklædt (undtagen målmændene) 
I DBUJ og DGI’s turneringer er dommerens trøjefarve sort. Det kan ikke forlanges, at spillere/målmænd skal 
skifte trøjer, hvis dommeren bruger anden farve end sort.  

Frembyder to klubbers spilledragt så stor lighed med hinanden, at det efter dommerens skøn kan være vanskeligt 
at skelne de to holds spillere fra hinanden, skal gæsterne skifte. Et holds anfører skal bære armbind. 

Spillerne må bære hovedtørklæde – som dog skal opfylde lovens krav. 

Fodbeklædning: 
Alle former for fodboldsko (også lærreds- og gummisko) er tilladt, hvis lovens krav i øvrigt overholdes (må ikke 
være til fare for modspillerne). 

Benskinner: 
Spillerne skal bære benskinner i alle kampe. Bliver dommeren opmærksom på, at en spiller ikke bærer 
benskinner, skal den pågældende bortvises fra banen, indtil forholdet er bragt i orden. 

Spillets igangsættelse: 
Holdet som vinder lodtrækningen bestemmer banehalvdel. Holdet som taber lodtrækningen giver bolden op. 
Begyndelsessparket er retningsfrit. 

Bolden: 
Hjemmeholdet leverer brugbar bold og bestemmer hvilken bold, der skal spilles med. Bolden skal opfylde lovens 
krav. 

Pausen mellem de to halvlege: 
Pausen må ikke overstige 5 min., medmindre dommeren har givet tilladelse dertil. Pausen må dog aldrig overstige 
15 min. 

Kamptider:  
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11 : 11 
Herre-kvindesenior U19 dr. og U 18 Piger.   2×45 min. (omkamp 2×15 min.) 
U17 dr……………………………………………  2×40 min. (omkamp 2×10 min.) 
Old boys ………………………………………… 2×35 min. (omkamp 2×10 min.) 
U15 drenge og piger ………………………..  2×35 min. (omkamp 2×10 min.) 
Øvrige …………………………………………… 2×30 min. (omkamp 2×10 min.) 
 
7 : 7 og 8 : 8 alle rækker ……………………… 2x30 min   (omkamp 2×5 min.) 
 

Pulje-, Landspokal- og Cupkampe under DBU Jylland: 
Disse kampe skal afgøres evt. ved omkamp og straffesparkskonkurrence. Ved omkamp trækkes på ny lod – 
umiddelbart efter ordinær kamp. Angående spilletider i omkampe: se under kamptider. 

Straffesparkskonkurrence: 
Straffesparkskonkurrence startes med fornyet lodtrækning. 
Først trækkes lod om hvilket mål der skal sparkes mod, dommeren giver anførerne besked om at "plat" betyder 
det ene mål, og "krone" betyder det andet mål, vejrforhold o.l kan dog betyde at dommeren vælger et af målene. 
Vinderen af lodtrækningen vælger om holdet vil sparke først eller sidst. Hvert hold får 5 straffespark, der skal 
sparkes af 5 forskellige spillere. I straffesparkskonkurrencen må en tidsbegrænset udvist spiller med tid tilbage af 
udvisningen ikke deltage. Der sparkes skiftevis mod samme mål. Hvis det ene hold har scoret flere mål, end det 
andet kan opnå, er konkurrencen slut. Er det uafgjort, fortsættes skiftevis med ny spiller fra hvert hold, indtil 
afgørelsen falder – lige mange skal sparke. Hold alle uvedkommende ude af banen. Spillere, der ikke skal sparke, 
skal opholde sig på banens midte (undtagen målmænd). 

Særregler for ungdomskampe: 
Samtlige U10, U11, U12, U13, U14, og U15 piger spiller  med boldstørrelse 4. 
Samtlige U9 og U8 spiller med boldstørrelse 3. 
Øvrige spiller med boldstørrelse 5. 

Advarsler, udvisninger, bortvisninger, protester m.v.: 
I kampe, hvor advarsler (gult kort) medfører tidsbegrænset udvisning (10 min.), foretages ikke indberetning. 

Udvises en spiller (rødt kort) skal der foretages indberetning til DBU Jylland på DBU-net – under DGI finder du 
udvisningsskemaet her:	http://sfdk.dk/informationer/dgi-kampe/  

Indberetningen skal være DBU J eller DGI i hænde senest den 2. hverdag efter kampen. 

Bortvises en træner/leder skal der også ske indberetning via DBU-net. 

Under DGI bruges særskilt skema der kan hentes her: https://www.dgi.dk/fodbold/fodbold/om-fodbold-i-
dgi/regler-og-reglementer 

NB.: Kopi af udvisningsskemaer og indberetninger skal sendes til dommerklubbens bestyrelse på mailadressen: 
indberetning@sfdk.dk 
 

Det er VIGTIGT at du sender en kopi af indberetningen, da SFDK ikke længere bliver informeret af DBU Jylland 
herom! 
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Hvis der i en kamp sker episoder – f.eks. enhver uvedkommendes indblanding – som foranlediger at dommeren 
afbryder kampen, skal dommerens indberetning være DBUJ/Reg.4/DGI i hænde senest den 2. hverdag efter 
kampen. 

Protester til dommeren angående bane eller for sent begyndelsestidspunkt m.v. skal nedlægges inden kampens 
start. 

 
Protester mod evt. dommerkendelse skal ske til dommeren af anføreren for et af holdene umiddelbart efter 
kendelsen. 

OBS: 

Bestyrelsen forventer, du bruger DFU logo på brystet af fodbolddommertrøjen. 

Bestyrelsen forventer, du er velklædt på og udenfor banen. 
Bestyrelsen forventer, du er en god kollega. 
Bestyrelsen forventer, du er i god kondition. 
Bestyrelsen forventer, du holder dig teoretisk orienteret. 
Bestyrelsen forventer, du er opmærksom, også i ungdomskampe. 
Bestyrelsen forventer, du opfylder dine økonomiske forpligtelser til klubben i rette tid. 
Husk så, der er sikkert mange, der er dygtigere end dig – erkend dette – men gør selv noget for at blive bedre. 
 

Ændring af postadresse, E-mailadresse, Telefonnummer/mobilnummer, Kontonummer 

Skal straks meddeles klubbens kasserer på mail: kasserer@sfdk.dk, der så retter til på medlemslisten. 

Du skal selv ændre din oplysninger på DBUNET.dk 

Adgang til DBUnet fås ved at bestille brugernavn og password hos dommerpåsætteren. 

Turneringsreglement:http://www.dbujylland.dk/turneringer_og_resultater/love_og_regler/JBUs_love_og_regler/t

urneringsreglement.aspx  

Spilleregler: 

http://www.dbujylland.dk/turneringer_og_resultater/love_og_regler/JBUs_love_og_regler	 

Dommergodtgørelse – honorarsatser: 
http://www.dbujylland.dk/turneringer_og_resultater/Fodbolddommer_i_Jylland/Oekonomi/
dommergodtgoerelse		
	
Love og regler – udefodbold, indefodbold og Futsal:	
http://www.danskefodbolddommere.dk/Page/102-Love-og-regler/		


